
Birthday Bonanza online workshop 

Hoi Prulleke, 

Fijn dat je komt kijken wat je nodig hebt om deze workshop te volgen. Hieronder staan alle 

producten die ik heb gebruikt bij het maken van mijn voorbeelden en wat daar de bestelnummers en 

kosten van zijn. Lees rustig mijn opmerkingen bij de artikelen door om te beslissen of het iets is dat je 

voor deze workshop wilt aanschaffen of niet. In het materialen pakket zitten alle overige 

benodigdheden zoals cardstock, designer series paper, lint, sequins en uitgesneden stanzen. Als je 

kiest om alleen de PDF met instructies en afmetingen aan te schaffen, dan staat daarin welke stanzen 

in welke maten ik precies heb gebruikt. Hieronder staan alle overige materialen genoemd. 

Stempels 

Bonanza Buddies photopolymer stamp set (€ 21,00 art.nr. 151567) 

Deze stempelset is onmisbaar voor deze projecten. We gebruiken diverse spreuken en afbeeldingen. 

Mocht je hem al hebben dan raad ik je aan om te kiezen voor pakket 1 of 2. Als je de stempels nog 

niet hebt, dan kun je beter kiezen voor pakket 3. Dan krijg je voor € 45,00 namelijk niet alleen de PDF 

van de workshop, live toegang tot de online workshop, het materialen pakket en de stempelset, je 

krijgt er dan ook een pakje Assorted Pompoms bij die passen bij de suite. Als je de stempel nog niet 

hebt, maar je bent dol op alles dat de suite te bieden heeft, dan is pakket 4 wellicht de slimste keuze 

voor je. 

Inkt 

Memento Tuxedo Black (€ 7,50 art.nr. 132708) 

Terracotta Tile (€ 9,00 art.nr. 150086) 

Grapefruit Grove (€ 9,00 art.nr. 147142) 

Coastal Cabana (€ 9,00 art.nr. 147097) 

Bermuda Bay (€ 9,00 art.nr. 147096) 

Deze kleuren inkt komen terug in het designer series papier en cardstock dat we gebruiken in de 

projecten die we maken. Als je het niet erg vindt dat niet alles exact matcht dan kun je natuurlijk 

kleuren vervangen. Persoonlijk vind ik het heel mooi als alles matcht omdat het dan ook een rustiger 

uitstraling heeft. 

Lijm 

Dimensionals (€ 5,00 art.nr. 104430) 

Mini Dimensionals (€ 5,00 art.nr. 144108) 

Je hoeft niet zowel de grote als de mini Dimensionals te hebben. Je kunt de grote doormidden 

knippen als je minder nodig hebt of juist meer stuks van de mini’s gebruiken als je een groter 

oppervlak hebt. Je kunt ook eventueel foam blokjes of iets dergelijks van een ander merk halen. 

Houdt er wel rekening mee dat niet ieder foam blokje dezelfde kwaliteit heeft.  

Tombow Multipurpose Liquid Glue (€ 5,00 art.nr. 110755) 

Dit is verreweg mijn favoriete lijm. Je hebt er weinig van nodig, het droogt snel maar je hebt wel even 

wat wiebeltijd en het geeft geen vochtrimpels in mijn cardstock. Je kunt uiteraard ook andere lijm 

nemen dat geschikt is voor papier. 

  



Gluedots (€ 6,50 art.nr. 103683) 

Ideaal voor het bevestigen van sequins en kleine embellishments. Je kunt ook Tombow gebruiken, 

maar gluedots zijn meteen droog en zitten vast. 

 

Tear & Tape Adhesive (€ 8,50 art.nt. 138995) 

We gebruiken een sterke, smalle dubbelzijdige tape om acetate/sheet te bevestigen. Met Tombow 

wordt dat een kliederboel. Gluedots zouden eventueel kunnen maar dubbelzijdige tape is hiervoor 

de beste keuze. Hiervoor geldt uiteraard hetzelfde als bij de Dimensionals: je kunt het van een ander 

merk kopen maar houdt er rekening mee dat niet iedere dubbelzijdige tape hetzelfde plakvermogen 

heeft. 

Stampin’ Blends 

We gaan niet veel kleuren, alleen de bek van de kaketoe dus als je hier liever een ander kleurmiddel 

voor gebruikt is dat helemaal prima en begrijpelijk. Ik heb de volgende 3 markers gebruikt: 

Cajun Craze Light (€ 5,50 art.nr. 147907) 

Pumpkin Pie Dark (€ 5,50 art.nr. 144577) 

Daffodil Delight Dark (€ 5,50 art.nr. 144585) 

 

Overige materialen 

Basic Black Stampin’ Write Marker (€ 3,75 art.nr. 100082) 

Eerlijk gezegd is iedere willekeurige zwarte stift prima. We gaan hem gebruiken om een stipjes 

patroon in de achtergrond te maken en een ballontouwtje te tekenen. 

Paper Snips (€ 12,00 art.nr 103579) 

Ook hier geldt dat ieder schaartje in principe goed is. We gebruiken hem om lint op maat te knippen 

en overhandgend cardstock af te knippen.   

Bone Folder (€8,50 art.nr. 102300) 

Ik gebruik hem altijd als ik kaarten maak om mijn vouw mooi strak te maken, maar het is niet 

noodzakelijk om de workshop te kunnen volgen. 

Clear Block C (€ 8,50 art.nr. 118486) 

Als ik maar 1 blok zou mogen/kunnen gebruiken tijdens deze workshop, dan is het clear block C. Het 

is makkelijk om voor kleinere afbeeldingen kleinere blokken te gebruiken maar als je die niet hebt, 

heb je aan een clear block C genoeg. Groter kan uiteraard ook maar is wellicht voor bijvoorbeeld het 

gezicht van de leeuw onhandig.  

 

Er zijn geen enveloppen inbegrepen in deze workshop. De kaarten zijn echter standaard A6 formaat 

dus deze passen in reguliere C6 enveloppen die overal verkrijgbaar zijn.  

Het kan makkelijk zijn om op een (muis)matje te stempelen omdat we gaan werken met 

photopolymer stempels, maar ook dit is niet noodzakelijk.  

Ik zou nog wel aanraden om een extra A4’tje of gridpapier onder je werkplek te leggen. Voor 

sommige kaarten stempelen we namelijk ook over de rand van het papier en op die manier krijg je 

niet overal inkt op je tafel. Het is bovendien slim om op een kladpapiertje te werken als je gaat 

kleuren met de alcoholstiften. Deze worden namelijk opgenomen in het papier en kunnen dus door 

het papier heen lekken. 



Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan meteen contact op met me. Op mijn 

website vind je onder het kopje Catalogus links naar de PDF versies van alle actuele catalogi, mocht je 

je bestelling nog willen uitbreiden.  

Alvast bedankt voor je getoonde interesse, 

Wees veilig, wees gezond. 

Leonie 


